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Załącznik do wniosku kredytowego nr  ______________ 
  

INFORMACJE O PORĘCZYCIELU / PORĘCZYCIELACH * 
 
I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

  Poręczyciel I Poręczyciel II  

Imię i nazwisko  
  

Imiona rodziców 
  

Nazwisko rodowe matki 
  

PESEL 
  

Stan cywilny 
 zamężna/żonaty      wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler         rozwiedziona/y 
 separacja 

 zamężna/żonaty      wdowa/wdowiec 
 panna/kawaler         rozwiedziona/y 
 separacja 

Małżeńska wspólnota majątkowa   tak           nie         nie dotyczy  tak           nie         nie dotyczy 

Cechy dokumentu tożsamości 

Nazwa: ________________ 

Seria ________________ 

Nr dokumentu: ________________ 

Wydany przez: ________________ 

Nazwa: ________________ 

Seria ________________ 

Nr dokumentu: ________________ 

Wydany przez: ________________ 

Adres zamieszkania na terenie RP   

Adres do korespondencji na terenie RP 
(jeżeli inny niż adres zamieszkania) 

  

Nr telefonu   

E-mail: 
 
  

 
  

 
Wykształcenie  
 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 wyższe magisterskie 
 licencjat/inżynier 
 średnie 
 zasadnicze zawodowe 
 podstawowe/gimnazjalne 

 
Wykonywany zawód  
 

  

Rachunek w BS Łobżenica  
 nie posiadam  
 posiadam  

 nie posiadam  
 posiadam  

 
II. INFORMACJE O DOCHODACH I WYDATKACH 

  Poręczyciel I Poręczyciel II 

Całkowity staż pracy (w latach)   

Okres zatrudnienia u obecnego 
pracodawcy/czas prowadzenia obecnej dział. 
gospodarczej (w latach) 

  

Stanowisko 

 właściciel firmy 
 wyższa kadra zarządzająca 
 średnia kadra zarządzająca 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 
 inne 

 właściciel firmy 
 wyższa kadra zarządzająca 
 średnia kadra zarządzająca 
 urzędnik 
 specjalista 
 pracownik 
 inne 

Miesięczny dochód netto : ___________________ złotych  ___________________  złotych  
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  Poręczyciel I Poręczyciel II 

Źródła dochodu 

 umowa o pracę 
 emerytura 
 renta 
 zasiłek przedemerytalny  
 wolne zawody 
 działalność gospodarcza 
 działalność rolnicza 
 umowa cywilno-prawna 
 umowa najmu 
 umowa o pracę na czas określony   

      do________________ 
 inne: ________________ 

 umowa o pracę 
 emerytura 
 renta 
 zasiłek przedemerytalny  
 wolne zawody 
 działalność gospodarcza 
 działalność rolnicza 
 umowa cywilno-prawna 
 umowa najmu 
 umowa o pracę na czas określony   

      do________________ 
 inne: ________________ 

Ilość osób w gosp.  (w tym dzieci) 
 

 
liczba osób w gosp. domowym 
_______, w tym liczba 
dzieci______________ 

 
liczba osób w gosp. domowym 
_________, w tym liczba 
dzieci___________________ 

 
Wydatki stałe gospodarstwa domowego 

 

czynsz: ____________________zł 

energia elektryczna: __________zł 

 woda: _____________________zł 

 żywność: __________________zł 

 utrzymanie samochodu: ______zł 

opał/ ogrzewanie: ____________zł 

 inne: _____________________zł 

 

czynsz: ____________________zł 

energia elektryczna: __________zł 

 woda: _____________________zł 

 żywność: __________________zł 

 utrzymanie samochodu: ______zł 

opał/ ogrzewanie: ____________zł 

 inne: _____________________zł 

 Poręczyciel I i Poręczyciel II należą do tego samego gospodarstwa domowego 

 
III. INFORMACJE O ZOBOWIAZANIACH 

Zobowiązania 
Kwota 

zobowiązania** 
Kwota pozostała 

do spłaty** 
Rata 

miesięczna** 
Bank Poręczyciel 

limit  ROR      I        II 

limit karty kredytowej      I        II 

kredyt ____________      I        II 

kredyt ____________      I        II 

Poręczenie / przystąpienie 
do długu* 

    
 I        II 

Inne (np. alimenty, 
obciążenia komornicze 
wypłacana przez 
Poręczyciela/Współmałżonka 
Poręczyciela renta 
dożywotnia, zobowiązania 
wobec podmiotów 
prowadzących działalność 
charakterystyczną dla 
banków ale w oparciu o inne 
przepisy niż Prawo bankowe 
tzw. parabanki, czyli np. 
SKOK, firmy leasingowe, 
faktoringowe)) 

    

 I        II 
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IV. INFORMACJE O POSIADANYM  MAJĄTKU 

  Poręczyciel I Poręczyciel II 

 
Status mieszkaniowy 
 

 właściciel / współwłaściciel domu / 
mieszkania 

 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 
  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne______________________ 

 właściciel / współwłaściciel domu / mieszkania 
 posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu 
 posiadacz spółdzielczego własnościowego 

      prawa do lokalu/domu jednorodzinnego 
 najemca:   

  mieszkania komunalnego 
  mieszkania zakładowego 
  od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) 
  od osoby prywatnej (pokój) 

 zamieszkiwanie z rodzicami 
 zamieszkiwanie z dziećmi 
 inne______________________ 

Status własności 
samochodu 

 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: ______________________ 

 własny   leasing  na kredyt 
 służbowy  rodziców  nie posiadam 
 inny: ______________________ 

Oszczędności 
(kwota, waluta, okres 
lokaty) 

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Inne:   

 
V. OŚWIADCZENIA I  ZGODY  

1. Bank daje możliwość złożenia reklamacji dotyczącej zastrzeżeń w zakresie usług świadczonych przez Bank lub skargi w zakresie 
wykonywanej przez Bank działalności. Skargę/reklamację można złożyć w formie: 
1) pisemnej – osobiście w Centrali Banku bądź w Punkcie Obsługi Klienta lub pismem nadesłanym na adres siedziby Banku za 

pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca, faksem,  
2) ustnej – osobiście w Centrali Banku bądź w Punkcie Obsługi Klienta lub telefonicznie, 
3) elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej: bslobz@pnet.pl.  

Bank udziela odpowiedzi na złożoną skargę/reklamację, w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji, w formie pisemnej lub 
elektronicznej, o ile Klient w momencie złożenia skargi/reklamacji, zadeklarował chęć otrzymania odpowiedzi w formie elektronicznej. Bank 
Spółdzielczy w Łobżenicy informuje, że podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.  

2. Oświadczam, że: 
1) nie wystąpiłem/wystąpiłem* z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej; 
2) wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte we wniosku oraz w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, 

według  stanu na dzień złożenia wniosku. Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych przeze mnie  informacji; 
3) nie toczy się/toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie: __________________________ 
4) terminowo reguluje zeznania podatkowe. 

3. Wyrażam zgodę/  nie wyrażam* zgody, aby Bank, w wypadku negatywnego rozpatrzenia niniejszego wniosku, zatrzymał w swojej 
dokumentacji kopie dokumentów złożonych w związku z wnioskiem w celu archiwizacji. 

4. Upoważniam Bank do pobrania opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie niniejszego wniosku z mojego/naszego rachunku bankowego 
prowadzonego w Banku.  

5. Oświadczam, że powyższe dane osobowe, zgody i upoważnienia zostały podane i udzielone dobrowolnie. Brak wyrażenia zgody lub jej 
cofnięcie oraz odwołanie upoważnienia, może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia przez Bank niniejszego wniosku oraz   
w konsekwencji niemożliwość zawarcia i realizacji umowy kredytu. 
 

 
 
 
 

____________________________________________ 
 (miejscowość, data) 

  

 
         

____________________________________________  ____________________________________________ 
podpis Poręczyciela I             podpis Poręczyciela II 

         
*  niepotrzebne skreślić 
** w złotych  
 

 

 

UWAGI PRACOWNIKA  

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

mailto:bslobz@pnet.pl

